
Kétszintű 
érettségi

2021-22-es tanév

Út az egyetemre!



Érettségi
•I. Középiskolai 
tanulmányok lezárása
•II. Eredménye a 
felsőoktatásban történő 
felvételre jogosít fel



Miért kétszintű? 

•Egy adott vizsgatárgyból

•közép- vagy emelt szinten 
tehető le az érettségi 

•A szint megválasztása a 
tanuló döntése  



Középszintű érettségi vizsga

•Hely: Schiller Gimnázium
•Időpont: 2022. 05.02-23.
•Szóbeli: 2022. 06. 13-24.
•Részei: Írásbeli és/vagy szóbeli 
és/vagy gyakorlati (pl. 
testnevelés)
•Követelmények köre szűkebb



Emelt szintű érettségi vizsga

•Hely: érettségi behívóban 
megadott

•Időpontja: 
•Írásbelik: 2022. 05. 02-23. 
•Szóbelik: 2022. 06. 1-9.

•Független javítók, vizsgáztatók

•Felvételin többletpont járhat érte



•Jeles vagy jó 
közép vagy emelt szintű 

informatika vizsga 
esetében 

ECDL bizonyítvány 
igényelhető
https://njszt.hu/hu/ecdl/erettsegi 



Eredményes érettségi

Minden vizsgarészből -
írásbeli és szóbeli -
legalább 12%-t kell elérni 
(de összesen 25%-t) hogy 
az érettségi vizsga 
legalább elégséges legyen.



Kivétel

Matematika tantárgy 
esetében, ha a tanuló az 
írásbelin 12%-t elérte, de 
a 25 %-t nem, akkor 
szóbeli vizsgát tehet. 



Az érettségi vizsga értékelése



Vizsgázó bizonyítványa

Az írásbeli és szóbeli 
érettségin kapott 
pontszámokat 
százalékban és 
osztályzatban is meg kell 
adni.



Érettségi vizsgát 
5 tantárgyból 
kötelező tenni.



Kötelező érettségi vizsga 
tantárgy

•német nyelv és irodalom 
•magyar nyelv és 
irodalom
•matematika
•történelem 



Választható a Schillerben

•Felvételi követelmények szerinti 
tantárgy/ak
•Helyi tantervben szereplő 
minimum 2 éven keresztül 
tanult tantárgy
•NEM kötelező 
természettudományos tantárgyból 
érettségi vizsgát tenni!



Érettségi – nyelvvizsga 
kapcsolata



Nemzetiségi német nyelv és irodalom 
• + 2 tantárgyból német nyelvű érettségi vizsga esetén:

•Csak a rendes érettségi vizsga során szerezhető meg!

Középszinten Emelt szinten

felsőfokú C1
komplex

60% - tól

80% -tól középfok B2 
komplex

25% - 59%

60% -79% alapfok B1
komplex



Érettségi - nyelvvizsga
•Angol nyelv - csak emelt szinten
•60% - tól  középfokú B2 

•A vizsga részei
•Írásbeli vizsga 
olvasott szöveg értése, hallott 
szöveg értése, nyelvhelyesség
szövegalkotás
• Szóbeli vizsga 



Nyelvvizsga mentességek 
esetében
•Szóbeli vizsga részei + hallott 
szöveg értése vizsgarészek = szóbeli 
típusú nyelvvizsga (B1/B2)

•Olvasott szöveg értése + 
íráskészség és a nyelvhelyesség 
vizsgarészek = írásbeli típusú 
nyelvvizsga (B1/B2)
•(100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 45. § )



Időhosszabbítás – nyelvvizsga 
kapcsolata 
•2019. november 29-től módosult a 
szabályzat
•Azon vizsgázók, akik speciális körülmények 
mellett – pl. időhosszabbítással, vagy az 
értékelési rendszer egy részlete alóli 
mentességgel (pl. helyesírás értékelése alóli 
mentesség) –, a vizsgaszabályzatban előírt 
vizsgaeredménnyel teljesítik az emelt szintű 
idegen nyelv vizsgát, annak előírt 
vizsgarészeit, nyelvvizsga-bizonyítvánnyal 
egyenértékű dokumentumot szereznek.



Mentességek kérelmezésének 
menete 

•Érettségi jelentkezésekor 
szakértői vélemény  alapján 
kérelmezhető

•Intézményvezető határozatban 
engedélyezi
•https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/e

rettsegi/erettsegi_SNI_tajekoztato.pdf



Nemzetiségi iskolákra jellemző 
speciális szabályok

•történelem forrásanyag 
magyar és német nyelven
•írásbeli vizsgán időhosszabbítás jár a 
német nyelven letett vizsgáknál 
(kivéve: német nyelv és irodalom)
•vizsgarészenként + 25%

•kétnyelvű és helyesírási szótár 
használható



Érettségi vizsgafajták



•Rendes
•12. év végén
•Középiskolai 
követelmények 
teljesítése után



•Javító
•Felróható okból meg sem kezdett 
vagy be nem fejezett, avagy 
sikertelen vizsga ismétlése
•Legkorábban a következő 
vizsgaidőszakban tehető le
•minden vizsgarészből
•vizsgaszint módosítható 



A többi érettségi 
vizsgafajtáról – szintemelő, 
pótló, ismétlő, kiegészítő -
a 100/1997. (VI. 13.) Korm. 
rendeletben 9. §-ban 
tájékozódhatnak. 



Iskolai közösségi szolgálat
•50 óra teljesítése kötelező a 
rendes érettségi vizsga előtt
•Előrehozott vizsgákra nem 
vonatkozik

•Nélküle a rendes vizsgák nem 
kezdhetők meg, a 
jelentkezést az igazgatónak 
törölnie kell!



Érettségire 
jelentkezés



Az érettségire az iskolában történik a jelentkezés.
Jelentkezési határidő: 2022. február 15. (kedd)

Megjegyzés: A határidő lejárta után vizsgára 
jelentkezés nem fogadható el.

A felsőfokú intézménybe történő jelentkezést a 
tanulók önállóan intézik a felvi.hu oldalon.
A jelentkezéshez ügyfélkapu szükséges!

Jelentkezési határidő: 2022. február 15. (kedd)
Megjegyzés: A határidő lejárta után a jelentkezés 
nem lehetséges.



Jelentkezés

•Pontos szintmegjelölés
•Korábban teljesített vizsgákat fel 
kell tüntetni (törzslapkivonat)
•Vizsga nyelvét meg kell adni
•Mentességek – kérvényezni kell !



Jelentkezés az érettségire

•Adminisztráció: 
•iskolatitkárnál 

•Mindkét szinten, minden tárgyból
•Előrehozott vizsgára jelentkezés

•Pontos adatok (iratoknak megfelelő)
•Pontos elérhetőségek: 

cím, mobil, e-mail

Aláírás



Mentességek

•Tanulói (szülői) kérelemre –
jelentkezéskor

•Tantárgyanként

•Szakértői vélemény alapján kiadott 
igazgatói határozat 



Mentességek formái

•Hosszabb munkaidő
•Írásbeli helyett szóbeli 
(vagy fordítva)
•Mentesítés az értékelés 
egy része vagy egésze alól 
(más tárgyat kell választani)



2022. május – júniusi 
vizsgaidőszak

•Írásbelik: 2022. május 2-23.

•Emelt szintű szóbelik: 

2022. június 1–9.

•Középszintű szóbelik: 

2022. június 13–24. 



Információs források

•110/2012. (VI. 4.) Korm. Rendelet a 
Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 
bevezetéséről és alkalmazásáról

•100/1997. (VI. 13.) Korm. Rendelet

•40/2002. (V. 24.) OM rendelet

•2011. évi CCIV. Törvény a nemzeti 
felsőoktatásról



Érettségi vizsga eredményei 
és a felvételi pontok 
összefüggései

Figyelmükbe ajánljuk a felvi.hu oldal alapos 
tanulmányozását a pontszámításról!

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekozt
ato/FFT_2021K/2_pontszamitas



Összes szerezhető 
felvételi pont: 

500 pont

https://www.felvi.hu/felveteli/

https://www.felvi.hu/felveteli/


Felvételi pontok számítása



Mik a tanulmányi pontok? I.
•Öt tantárgynak az utolsó két évfolyamán tanult év végi 

osztályzatainak összege (max. 100 pont)
• 1.magyar nyelv és irodalom (2 osztályzat átlaga)
• 2.történelem
• 3.matematika
• 4.választott idegen nyelv

• lehet nemzetiségi nyelv és irodalom vagy angol nyelv

• 5.legalább két évig tanult szabadon választott 
természettudományos tantárgy
• fizika, kémia, biológia, földrajz 

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/korabbi_elj_archivum/felveteli_tajekoztatok/FFT_2014K/2_menetrend_
es_szabalyok/24_pontszamitasi_modszerek/241_alapkepzes_osztatlan_mesterkepzes/2411_tanulmanyi_pontok

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/korabbi_elj_archivum/felveteli_tajekoztatok/FFT_2014K/2_menetrend_es_szabalyok/24_pontszamitasi_modszerek/241_alapkepzes_osztatlan_mesterkepzes/2411_tanulmanyi_pontok


Mik a tanulmányi pontok? II.

•max. 100 pont lehet
•5 érettségi tantárgyból 
elért százalék pontokra 
átszámítva = 500%:5



Érettségi pontok: 200 pont

•2 felvételi tantárgyból 
elért százalékos 
eredmények pontokra 
átszámítva
• pl. 78,5 % ≈ 79 pont

85 %    = 85 pont
•164 pont a 200 pontból



Felvételi pontok 
számítása

1. példa



1. példa – 200 pontból 
176 pontot ért el

Középiskolai  eredmények (max. 100 pont) Érettségi eredményei (max 100 pont)

Tantárgyak Év végi osztályzat Év végi osztályzat Tantárgyak

Magyar nyelv és 
irodalom

5 (11.évf.) 4 (12.évf) Magyar nyelv és 
irodalom

67% = 67 pont

Matematika 4 (11. évf.) 5 (12.évf.) Matematika 87% = 87 pont

Történelem 4 (11. évf.) 5 (12.évf.) Történelem 91% = 91 pont

Idegen nyelv 
(német vagy angol)

5 (11.évf.)
(angolt 
választotta)

5 (12.évf.)
(angolt 
választotta)

Nemzetiségi 
német ny. és  i.

85% = 85 pont

Kémia
(választott 
természettudományos 
tárgy)

5 (9. évf.) 5 (10. évf.) Szabadon 
választott 
tantárgy

81,6%≈ 82 pont
(angol nyelv) 

Pontszámok 23 pont X 2 = 46 
pont
(az 50 pontból)

24 pont X 2 = 48 
pont
(az 50 pontból)

412 : 5= 82,4 pont ≈ 82 pont



Felvételi tantárgy Érettségi eredményei 

Matematika 87% = 87 pont

Történelem 91% = 91 pont

178 pont 

1. példa – 200 pontból 
178 pontot ért el

Többletpontok

B2 angol nyelvvizsga 28 pont

Matematika emelt szintű volt (45 % 
felett)

50 pont



1. példa elért felvételi pontszáma

176 pont

178 pont

78 pont

432 
pontot 
ért el



Felvételi pontok 
számítása

2. példa



Felvételi tantárgy Érettségi eredményei 

Matematika 87% = 87 pont

Történelem 91% = 91 pont

178 pont 

2. példa – 2X200 pontból 
356 pontot ért el

Többletpontok

B2 angol nyelvvizsga 28 pont

Matematika emelt szintű volt (45 % 
felett)

50 pont



2. példa elért felvételi pontszáma

356 pont

78 pont

434
pontot 
ért el







Többletpontok – 100 pont
•Emelt szintű 
vizsgaeredményért 
tantárgyanként
•csak 45 % felett, és ha felvételi 
követelmény 50 pont

•Nyelvvizsgáért
•C1 típusú nyelvvizsga 40 pont
•B2 típusú nyelvvizsga 28 pont 
•összesen legfeljebb 40 pont



Többletpontok – 100 pont

•OKTV – verseny 100 – 25 pont 

•OKJ – szakirányú felsőfokú 
szakképzettségért v. technikusi 
bizonyítványért 24 pont

•Sporteredmény 10-50 pont



Előnyben részesítés

•hátrányos helyzet 20 pont

•halmozottan 
hátrányos helyzet 40 pont

•fogyatékosság miatt

legfeljebb 40 pont

összesen legfeljebb: 40 pont



Bis zum Abitur!


